MASAŻER
OKOLIC OCZU

INSTRUKCJA OBSŁUGI
ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA
Gratulujemy podjęcia pierwszego kroku do odmłodzonego, świeżego wyglądu oczu, poprzez zakup
urządzenia FOREO. Zanim poczujesz korzyści płynące z zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w
zaciszu swojego domu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi obsługi
urządzenia.
UWAGA: Prosimy używać urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

IRIS ZASTOSOWANIE
TM

Prawidłowe zastosowanie urządzenia trwa 1 minutę (30 sekund w okolicy każdego oka) i powinno byc używane
dwa razy dziennie.
FUNKCJE
• Technologia T-Sonic : punktowe stymulowanie skóry wokół oczu inspirowane manualnym masażem
opuszkami palców. Dostępne są 2 tryby, dostosowane do twoich potrzeb:
• Tryb Spa: odtwarza profesjonalny zabieg pielęgnacyjny łącząc punktowe stymulowanie skóry z delikatnymi
pulsacjami. Odpowiedni dla skóry z zaawansowanymi oznakami starzenia.
• Tryb Pure: inspirowany manualną techniką masażu okolic oczu, bardzo delikatny dla okolic oczu, ale
zdecydowanie efektywniejszy niż sam masaż za pomocą opuszków palców. Odpowiedni dla skóry z
pierwszymi oznakami starzenia.
• 8 intensywności dla maksymalnego komfortu: możesz regulować intensywność poprzez wciskanie
przycisków + lub - . To nie wszystko - urządzenie zapamiętuje twoje preferencje gdy użyjesz go po raz
kolejny
• 100% wodoodporny: z wodoszczelnym portem ładowania, a więc łatwy do utrzymania w czystości oraz
bezpieczny pod prysznicem i wannie.
• Wbudowany timer: co 30 sekund urządzenie odda impuls, jako sygnał aby przejść do następnego oka.
Następnie po 1 minucie urządzenie odda 3 impulsy oraz lampka u dołu zacznie świecić światłem stałym,
sygnalizując koniec polecanego masażu okolic oczu.
• Twoje urządzenie FOREO wyłączy się po 3 minutach samo, by zapobiec nadmiernej eksploatacji energii.
TM

WYBÓR FUNKCJI
1. Naciśnij środkowy przycisk, by włączyć IRIS . Po włączeniu, urządzenie będzie automatycznie wprowadzone w
Tryb Spa.
TM

2. Naciśnij środkowy przycisk ponownie, aby aktywować Tryb Pure.
3. Naciśnij środkowy przycisk jeszcze raz, aby wyłączyć IRIS .
TM

Intensywność Trybu Pure i Trybu SPA masażera IRIS , jest regulowana poprzez przyciski +/-.
TM

UWAGA: IRIS może być zablokowany przed pierwszym użyciem – odblokuj go przytrzymując jednocześnie
przyciski + i -, aż lampka zacznie migać, jako wskazówka, że urządzenie jest odblokowane.
TM
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ZASTOSOWANIE
1. Zastosuj i rozprowadź krem do oczu lub serum (opcjonalnie) za pomoca opuszków palców.

2. Przyłóż urządzenie do punktu na skórze wokół oczu i zmieniaj jego położenie z wewnętrznej strony
do zewnętrznej, przechodząc z dolnej do górnej okolicy oczu, jak również punktu pomiędzy brwiami.
Zatrzymuj urządzenie przez chwilę w tym samym miejscu, następnie punktowo przechodź do stymulowania
kolejnych partii.
Stosuj urządzenie przez 30 sekund w okolicy lewego oraz przez 30 sekund w okolicy prawego oka.
Po upływie 1 minuty, zalecana rutyna jest ukończona.
UWAGA: IRIS powinien być stosowany w okolicach skóry wokół oczu oraz łuku brwiowego, lecz nigdy na
powiekach lub gałkach ocznych.
TM

ŁADOWANIE
• Włóż kabel ładowarki do portu ładowania USB. Podczas ładowania urządzenia, lampka kontrolna na
spodzie będzie migać. Gdy bateria będzie naładowana (po około godzinie), lampka kontrolna
będzie świecić swiatłem stałym.
• G dy

bateria będzie w dużym stopniu rozładowana, lampka kontrolna bedzie migać.

UWAGA: Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub ładowarki. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij
się, że port ładowania i ładowarka nie są wilgotne. Używaj jedynie ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem.
Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem, nie używaj urządzenia podczas ładowania, nie ładuj urządzenia
ponad 24 godziny.
KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO
Żywotność IRIS w dużej mierze zależy od prawidłowego utrzymania urządzenia.
TM

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu poprzez przemycie jego powierzchni wodą z mydłem. Dla uzyskania
optymalnych rezultatów czyszczenia zalecamy użyć spray do silikonu od FOREO, następnie spłukać je ciepłą
wodą. Urządzenie należy osuszyć szmatką bezpyłową bądź ręcznikiem. Nie stosować środków czyszczących
zawierających alkohol w składzie, ponieważ mogą się przyczynić do powstawania podrażnień na skórze.
Unikaj korzystania z kremów na bazie gliny i silikonu wraz z IRIS .
TM

Unikaj narażania IRIS na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz bardzo gorącej lub wrzącej wody.
TM

Ze względów higienicznych, zalecamy korzystanie IRIS przez jedną osobę.
TM

3

W razie dolegliwości odczuwanych podczas stosowania IRIS - przerwij natychmiast stosowanie i skonsultuj
się z lekarzem. Zalecamy unikać korzystania z urządzenia dłużej niż przez 3 minuty. Urządzenie FOREO wyłącza
się automatycznie po 3 minutach, aby zapobiec nadużywaniu. Ostrożnie postępuj z urządzeniem stosując je w
okolicach skóry wokół oczu oraz nie dopuść do jego kontaktu z powiekami oraz gałkami ocznymi.
TM

UWAGA: Odpowiedni nadzór oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania należy zachować, gdy
urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Lampka kontrolna nie miga podczas gdy ładowarka jest podłączona?
• Bateria jest w pełni naładowana, gotowa na kolejne 50 zastosowań.
• Bateria jest rozładowana i wymaga kilku minut, aby potwierdzić ładowanie.
• Kabel ładowania nie jest prawidłowo podłączony. Sprawdź wylotowe gniazdko elektryczne / i port ładowania USB.
IRIS nie działa po naciśnięciu środkowego przycisku?
• Bateria jest rozładowana. Naładuj IRIS .
• Interfejs jest zablokowany. Odblokuj go naciskając równocześnie przyciski + i -.
TM

TM

IRIS nie wyłącza się i / lub przyciski interfejsu nie reagują?
• Mikroprocesor chwilowo nie działa prawidłowo. Podłącz kabel ładujący, aby przywrócić funkcję do normy.
TM

Silkonową powierzchnię IRIS pokrywają pęcherzyki powietrza lub stała się lepka?
• Zaprzestań użytkowania. Silikon jest bardzo wytrzymałym materiałem, ale zmienia swoją strukturę w określonych
warunkach - zobacz pod: KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO.
TM

Jeżeli doświadczyłaś jakichkolwiek innych problemów z IRIS lub jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące
obsługi urządzenia, odwiedź sekcję Customer Care na www.foreo.com i wypełnij formularz Help Desk.
TM

WARUNKI GWARANCJI
REJESTRACJA GWARANCJI
Aby zarejestrować 2-letnią ograniczoną gwarancję i 10-letnią gwarancję jakości, zarejestruj na stronie www.foreo.
com w sekcji Customer Care pod kategorią Gwarancja i Reklamacja, numer gwarancji, który znajdziesz na Karcie
autentyczności FOREO.
2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA
FOREO udziela 2-letniej ograniczonej gwarancji na niniejsze urządzenie licząc od daty pierwszego zakupu;
gwarancja obejmuje wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów tak i jak części ruchome, które
mają wpływ na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego urządzenia
spowodowanego zwykłym zużyciem, ani uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego użytkowania
lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozłożenia urządzenia (lub jego akcesoriów) na części spowoduje utratę
gwarancji.
Jeśli w okresie gwarancyjnym użytkownik zauważy usterkę i powiadomi o niej firmę FOREO, FOREO według
własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte wiarygodnym
dowodem, że roszczenie powstało w czasie objętym gwarancją. Aby potwierdzić ważność gwarancji należy
zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały czas trwania okresu
gwarancyjnego.
2-letnia ograniczona gwarancja jest wyłączną gwarancją i nie udziela się żadnych innych czy to pisemnych,
ustnych, wyrażonych i domniemanych. Nie istnieje żadna ukryta gwarancja dotycząca produkcji, sprzedaży czy
obsługi produktu.
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Aby skorzystać z gwarancji, należy się zarejestrować i zalogować na swoje konto na stronie www.foreo.com, a
następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Użytkownik otrzyma numer Return Merchandise
Authorization (RMA), który wraz z urządzeniem FOREO należy przekazać do najbliższego biura firmy FOREO.
Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie jest zobowiązaniem dodatkowym względem
praw wynikających z odpowiednich przepisów, które przysługują użytkownikowi jako konsumentowi, oraz w
żaden sposób nie wpływa na te prawa.
10-LETNIA GWARANCJA JAKOŚCI
W ramach przedłużenia warunków ograniczonej 2-letniej gwarancji FOREO i 10-letniej gwarancji jakości FOREO
umożliwia właścicielom urządzenia zakup nowego urządzenia poprzez stronę www.foreo.com za 50% ceny katalogowej.
Dla uzyskania pełnych informacji na temat warunków gwarancji, odwiedź sekcję Customer Care na stronie
www.foreo.com

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI
Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z
wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że urządzenie
nie powinno być traktowane jako odpad komunalny, lecz trzeba je oddać do właściwego punktu zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
MATERIAŁ:
KOLORY:
ROZMIAR: 			
WAGA: 			
BATERIA: 			
OKRES STOSOWANIA:
STANDBY: 			
CZĘSTOTLIWOŚĆ:		
MAX POZIOM HAŁASU:
INTERFEJS:

Silikon
Magenta, Petal Pink, Mint
39.3 x 31.7 x 120.4 mm
70 g
Li-Ion 200 mAh 3.7 V
do 50 zastosowań
90 dni
120 Hz
50 dB
3-przyciskowy

Zastrzeżenie: Użytkownicy niniejszego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani firma FOREO ani jej
dystrybutorzy detaliczni nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne urazy lub szkody, fizyczne
lub doznane w inny sposób, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio korzystaniem z niniejszego urządzenia.
Ponadto firma FOREO zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej publikacji i wprowadzania zmian w
jej treści bez obowiązku powiadamiania o takich aktualizacjach lub zmianach. Aby informować się na bieżąco
na temat warunków oraz ostrzeżeń, prosimy o zapoznawanie się z instrukcją obsługi na www.foreo.com.
Model urządzenia może zostać ulepszony bez powiadomienia.
©2016 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
IMPORTER I DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 SZTOKHOLM, SZWECJA
IMPORTER I DYSTRYBUTOR W USA: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA
WYPRODUKOWANE PRZEZ FOREO AB
ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ FOREO, SZWECJA.
www.foreo.com
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